
 

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  
เลขท่ี  ๐๒/๒๕๖๑  

การซื้อครุภัณฑ งบประมาณ ๒๕๖๑  
ตามประกาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘ จังหวัดจันทบุรี  

ลงวันท่ี  ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  
                  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘ จงัหวัดจันทบุรี ซึง่ตอไปน้ีเรียกวา "โรงเรียน" มีความประสงคจะ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ตามรายการ ดังน้ี  

   ครุภัณฑ งบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๙  รายการ 
 

 
พัสดุทีจ่ะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเกบ็ อยูในสภาพทีจ่ะใชงานไดทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีก่ําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบบัน้ี โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปน้ี 
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป  
                          ๑.๔     แบบหนังสอืคํ้าประกัน  
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา  
                          ๑.๕     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  
                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒  
                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงบัการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบทีร่ัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลงักําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลทีผู่ทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมอีํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลกัษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจางและ
การบริหารพสัดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 



                          ๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพสัดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                          ๒.๘    ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่นที่เขาย่ืนขอเสนอใหแก โรงเรียน ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส หรอืไมเปนผูกระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครัง้น้ี 
                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรบัเอกสทิธ์ิหรอืความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูย่ืนขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสทิธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
                          ๒.๑๐    ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๑๑    ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรบัคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐั
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
                          ๒.๑๒    ผูย่ืนขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบญัชีรายรบัรายจาย หรอืแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                          ๒.๑๓    ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรบัคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรบัและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมลูคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
                         ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามญัหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสอืรบัรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมทัง้รบัรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสญัชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูย่ืนขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบยีนพาณิชย 
                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่ม 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกบัการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งน้ี เมื่อผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนิกสจะสรางบญัชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ 



(๑) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบญัชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรปูแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีทีผู่ย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรบัมอบอํานาจ ทั้งน้ีหาก
ผูรบัมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูทีบ่รรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทาน้ัน 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรปูรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 
                                   (๓)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกบัการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งน้ี เมื่อผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนิกสจะสรางบญัชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ 
(๒) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบญัชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรปูแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวย
อิเลก็ทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมเีงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทัง้หลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครัง้เดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
ทั้งน้ี ราคารวมทีเ่สนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสอื ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสอืเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทัง้สิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิม่ ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทัง้
ปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพสัดุให ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘ จงัหวัดจันทบรุี  
                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน ต้ังแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูย่ืนขอเสนอตองรับผิดชอบราคาทีต่นไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพสัดุไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก โรงเรียน ใหสงมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผูย่ืนขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรอืรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ จํานวน ๙ รายการ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนิกส เพื่อ
ประกอบการพจิารณา หลักฐานดังกลาวน้ี โรงเรียนจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูย่ืนขอเสนอควรตรวจดูรางสญัญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนทีจ่ะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงือ่นไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออเิล็กทรอนิกส 
                          ๔.๖     ผูย่ืนขอเสนอจะตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวย
อิเลก็ทรอนิกสในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือ
ตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                          เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการย่ืนขอเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 



                          ๔.๘     ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรบัใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย่ืนขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนทีจ่ะยืนยันการเสนอราคา แลวจงึสงขอมลู (Upload) เพื่อเปนการ
เสนอราคาใหแก โรงเรียน ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอแตละรายวา เปนผูย่ืนขอเสนอทีม่ีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕ 
(๑) หรอืไม หากปรากฏวาผูย่ืนขอเสนอรายใดเปนผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกบัผูย่ืนขอเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูย่ืนขอเสนอทีม่ีผลประโยชนรวมกนัน้ันออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสวา กอนหรอืในขณะที่
มีการพจิารณาขอเสนอ มผีูย่ืนขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายช่ือผูย่ืนขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ และโรงเรียน จะพิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอดังกลาวเปนผู
ทิ้งงาน เวนแต โรงเรียน จะพิจารณาเห็นวาผูย่ืนขอเสนอรายน้ันมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพจิารณาของ โรงเรียน 
                          ๔.๑๐     ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูย่ืนขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด 
                                   (๔)    ผูย่ืนขอเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่สนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูย่ืนขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

 
                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสครั้งน้ี โรงเรียนจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลกัเกณฑ ราคา  
                          ๕.๒     การพจิารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ 
                                   กรณีใชหลกัเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ โรงเรียน จะพิจารณาจาก 
ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผูย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืน
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรบัพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน เวนแต ผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีจ่ะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขที่โรงเรียนกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและ
ความแตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรอืเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน 
                          ๕.๔     โรงเรียนสงวนสทิธ์ิไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปน้ี 



                                   (๑)    ไมปรากฏช่ือผูย่ืนขอเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอเิล็กทรอนิกส หรอืบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของโรงเรียน 
                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูย่ืนขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเลก็ทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขทีก่ําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมผีลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอื่น 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือโรงเรียนมสีิทธิใหผูย่ืนขอเสนอช้ีแจงขอเทจ็จริงเพิ่มเติมได โรงเรียน มี
สิทธิที่จะไมรบัขอเสนอ ไมรบัราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเทจ็จริงดังกลาวไมเหมาะสมหรอืไมถูกตอง 
                          ๕.๖     โรงเรียนทรงไวซึง่สทิธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรอืราคาหน่ึงราคาใด หรอืราคาทีเ่สนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลอืกซือ้ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรอือาจจะยกเลกิการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพจิารณาจัดซื้อเลยก็ได สดุแตจะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ โรงเรียนเปนเด็ดขาด ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได 
รวมทั้งโรงเรียน จะพจิารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูย่ืนขอเสนอเปนผูทิง้งาน ไมวาจะเปน
ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรบัการคัดเลอืกหรือไมก็ตาม หากมเีหตุที่เช่ือถือไดวาการย่ืนขอเสนอกระทําการโดยไมสจุริต เชน 
การเสนอเอกสารอันเปนเทจ็ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน  
                               ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอรายทีเ่สนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือโรงเรียน จะใหผูย่ืนขอเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูย่ืนขอเสนอสามารถดําเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รบัฟงได โรงเรียน มีสทิธิที่จะไมรบัขอเสนอ
หรือไมรับราคาของผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน ทัง้น้ี ผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมสีิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ 
จากโรงเรียน  
                          ๕.๗     กอนลงนามในสญัญาโรงเรียนอาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําทีเ่ขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรอืที่ไดรบัการคัดเลือกมผีลประโยชน
รวมกัน หรือมสีวนไดเสียกบัผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกบัผูย่ืน
ขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรอืสอวากระทําการทจุริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                 ๖.     การทําสัญญาซื้อขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อโรงเรียนจะพจิารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสญัญาตาม
แบบสญัญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 
                          ๖.๒     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ หรือโรงเรียนเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสญัญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กบัโรงเรียน
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลกัประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคา
คาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหโรงเรียนยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด
ดังตอไปน้ี 
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรอืดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
น้ันชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันน้ันไมเกิน ๓ วันทําการ 



                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเลก็ทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงนิทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผกูพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งโรงเรียน ไดรบัมอบไว
แลว 
                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 
                          โรงเรียน จะจายคาสิ่งของซึง่ไดรวมภาษีมูลคาเพิม่ ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้ง
ปวงแลวใหแกผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสญัญาซือ้ขาย
หรือขอตกลงเปนหนังสือ และโรงเรียน ไดตรวจรบัมอบสิง่ของไวเรียบรอยแลว 
                 ๘.    อัตราคาปรับ 
                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี หรอืขอตกลงซือ้
ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรบัมอบตอวัน 
                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรบัประกันความชํารุดบกพรองของสิง่ของทีซ่ื้อขายที่เกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป      นับถัดจากวันที่ โรงเรียน ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรบีจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ
ไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 
                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอ่ืนๆ 
                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
                                    การลงนามในสญัญาจะกระทาํได ตอเมื่อโรงเรียนไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวเทาน้ัน  
                          ๑๐.๒   เมื่อโรงเรียนไดคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางทีม่ีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรบัขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังน้ี 
                                   (๑)    แจงการสัง่หรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซือ้ของจากตางประเทศ เวนแตเปนของทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่นได 
                                   (๒)    จัดการใหสิง่ของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรอืที่มสีิทธิเชนเดียวกบั
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทกุสิง่ของน้ันโดยเรอือื่นที่



มิใชเรือไทย ซึง่จะตองไดรบัอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่น 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรอื (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผูย่ืนขอเสนอซึง่โรงเรียนไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสญัญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ โรงเรียนจะรบิหลักประกันการย่ืนขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสอืคํ้า
ประกันการย่ืนขอเสนอทันที และอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผูทิง้
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   โรงเรียนสงวนสทิธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง
ซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี มีความขัดหรือแยงกัน 
ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของโรงเรียน คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนทีสุ่ด และผูย่ืนขอเสนอไมมสีิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม  
                          ๑๐.๖   โรงเรียนอาจประกาศยกเลกิการจัดซือ้ในกรณีตอไปน้ีได โดยทีผู่ย่ืนขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากโรงเรียนไมได  
                                   (๑)    โรงเรียนไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทําการจัดซือ้ครั้งน้ีตอไป 
                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมสีวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอืน่ หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรอืสมยอมกัน
กับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรอืสอวากระทําการทจุริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครัง้น้ีตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกโรงเรียน หรือกระทบ
ตอประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึง่ออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซือ้จัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหวางระยะเวลาการซือ้ ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรบัการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                             โรงเรียน สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                             ทั้งน้ี หากผูย่ืนขอเสนอที่ไดรบัการคัดเลือกไมผานเกณฑทีก่ําหนดจะถูกระงับการย่ืนขอเสนอ
หรือทําสญัญากบัโรงเรียน ไวช่ัวคราว 
 
 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘ จังหวัดจันทบรุี  
 ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  

 

  


